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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

Ι∆ΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: α) Ιδρύεται Επιστηµονικός Σύλλογος Ειδικών Παιδαγωγών 
µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ (Π.Ε.Ε.Π.)», µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, η λειτουργία 
του οποίου  διέπεται υπό της κειµένης περί Σωµατείου Νοµοθεσίας ως 
και των διατάξεων του παρόντος  Καταστατικού. β) Σκοπείται η ίδρυση 
παραρτηµάτων ανά την Ελλάδα, όπου δηλώνεται ενδιαφέρον (ένα ανά 
περιφέρεια), µε µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία – διοίκηση των 
παραρτηµάτων αυτών, ώστε να υπάρχει ευελιξία στην όλη λειτουργία 
του Συλλόγου. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο:   Σκοποί του Συλλόγου είναι : 
Α. Η αναβάθµιση σε επιστηµονικό  και πρακτικό επίπεδο της 
παρεχόµενης  στη χώρα µας εκπαίδευσης στο χώρο της Ειδικής Αγωγής 
και προώθηση της κοινωνικής ένταξης, µε απαρχή την καθιέρωση της 
πρώιµης παρέµβασης από τη γέννηση έως το έκτο έτος  παιδιών µε 
αναπτυξιακές καθυστερήσεις ή διαταραχές ή παιδιών σε επικινδυνότητα, 
την προώθηση της σχολικής ένταξης και ενσωµάτωσης των παιδιών µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ικανότητες. 
Β. Η βελτίωση και η αναβάθµιση της βασικής εκπαίδευσης και η 
συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση των ειδικών παιδαγωγών της χώρας 
µας καθώς και η δυνατότητα εκπαίδευσης των µελών της κοινωνίας, που 
θα προσφερθούν εθελοντικά  να προσφέρουν στο χώρο της Ε.Α. στην 
Ελλάδα.  
Γ. Η προαγωγή και η βελτίωση του χώρου της Ε.Α., η οποία θα 
επιτευχθεί µε την επαρκή επαγγελµατική κατάρτιση και την ανάπτυξη 
προγραµµάτων ενσωµάτωσης και πρώιµης παρέµβασης και η βελτίωση 
των υπαρχόντων προγραµµάτων µε συνεχείς αξιολογήσεις και 
ερευνητικές προσπάθειες. 
∆. Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέµατα ειδικής 
αγωγής, γνωστοποίηση των προβληµάτων του χώρου, αναζήτηση 
εθελοντών, πόρων, χορηγών. 
Ε. Η συνεργασία του συλλόγου µε το Υ.Π.Ε.Π.Θ., το παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο,  τα πανεπιστήµια, τους επιστηµονικούς φορείς, συλλόγους 
γονέων και εκπαιδευτικών, τις κατά τόπους νοµαρχίες, ∆ήµους, 
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Κοινότητες, κοινωνικούς συλλόγους ή οµοσπονδίες. Στενή συνεργασία 
µε ανώτερα εκπαιδευτικά στελέχη, σχολικούς συµβούλους καθώς και 
όλες τις άλλες ειδικότητες που ασχολούνται επαγγελµατικά και 
προσφέρουν στο χώρο της Ε.Α. και γενικά όλους τους αρµόδιους φορείς, 
µε σκοπό τη ψήφιση θεσµικών νόµων και τη  λήψη κάθε πρόσφορου  
µέτρου, που θα αποσκοπεί στην αναγνώριση και την προστασία των 
µελών του Συλλόγου και του έργου τους. 
ΣΤ. Η συµβουλευτική υποστήριξη γονέων, εκπαιδευτικών, η συµµετοχή 
και υποστήριξη προς την Πολιτεία για το σχεδιασµό προγραµµάτων και 
την υλοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών αρχών και µεθόδων, η 
εφαρµογή ενισχυτικής διδασκαλίας στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες. 
Ζ. Η διεκδίκηση αιτηµάτων, που αφορούν στην επαγγελµατική 
κατοχύρωση  των ειδικών παιδαγωγών τόσο στο δηµόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τοµέα.. Η δηµιουργία θέσεων ειδικών παιδαγωγών σε 
διεπιστηµονικές ιατροπαιδαγωγικές  οµάδες, νοσοκοµειακές κλινικές 
(παιδοψυχιατρικές, αναπτυξιακές κ.α), στα κέντρα ψυχικής υγείας, 
Κ.∆.Α.Υ. και κάθε άλλη θέση που υπάρχει ή θα ιδρυθεί στο µέλλον.  
Η. Η συνεχής επαφή και επικοινωνία µε διεθνείς και ελληνικούς 
παρεµφερείς  οργανισµούς για την ενηµέρωση και τη µεταφορά 
σύγχρονων επιστηµονικών µεθόδων και γενικά τεχνογνωσίας και η 
δυνατότητα να γίνει µέλος πανευρωπαϊκών ή παγκοσµίων αντιστοίχων 
συλλόγων.  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο:  Τα µέσα για την πραγµατοποίηση των σκοπών αυτών είναι: 
Α. Η διοργάνωση σεµιναρίων, συµποσίων, συνεδρίων, καθώς και 
διαλέξεων, συζητήσεων και ηµερίδων και γενικά η επαφή και η 
ανταλλαγή απόψεων µε όλους τους αρµόδιους επιστηµονικούς, 
κρατικούς και µη κρατικούς φορείς, συλλόγους και ιδρύµατα που 
ασχολούνται ή δείχνουν ενδιαφέρον για την Ε.Α. τόσο στην Ελλάδα όσο 
και σε όλο τον κόσµο. 
Β. Η έκδοση περιοδικών, εφηµερίδας, σχετικών εντύπων, όταν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο. 
Γ. Η οργάνωση και η λειτουργία βιβλιοθήκης και αρχείου 
δραστηριοτήτων, προγραµµάτων και σχετικών ερευνών. 
∆. Η ανάπτυξη κάθε νόµιµης δραστηριότητας σε επαγγελµατική και 
εθελοντική βάση των µελών του συλλόγου, αντάξια της ιστορίας των 
εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε τον ευαίσθητο χώρο της Ε.Α.. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

ΜΕΛΗ (ΕΙΣ∆ΟΧΗ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ∆ΙΑΓΡΑΦΗ) 
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ΑΡΘΡΟ 4ο :  Τα µέλη του Συλλόγου Π.Ε.Ε.Π. διακρίνονται σε τακτικά, 
συνεργά και επίτιµα. Τακτικά µέλη µπορούν να εγγραφούν εκπαιδευτικοί 
µετεκπαιδευµένοι από ∆ιδασκαλεία ειδικής αγωγής των 
πανεπιστηµιακών παιδαγωγικών τµηµάτων δασκάλων και νηπιαγωγών 
ανά την Ελλάδα. Επίσης κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης 
Masters  ή διδακτορικού τίτλου PhD στην Ειδική αγωγή από 
Πανεπιστήµια της Ελλάδος ή του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν 
αναγνώριση και ισοτιµία των τίτλων σπουδών τους από το Ελληνικό 
κράτος. Επιπλέον, κάτοχοι  πτυχίων πανεπιστηµιακών τµηµάτων Ειδικής 
Αγωγής, ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που αναγνωρίζονται από το Ελληνικό 
κράτος. 
     Ως Επίτιµα µέλη µπορούν να εγγραφούν, ύστερα από πρόταση του 
∆.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση, επιστήµονες και άτοµα καταξιωµένα 
στο χώρο της Ε.Α.,  σύµβουλοι Ε.Α. καθώς και καθηγητές 
πανεπιστηµίων µε παιδαγωγικό αντικείµενο σχετικό µε την Ε.Α. 
     Ως Συνεργά µέλη µπορούν να εγγραφούν σε ειδικό Μητρώο 
Συνεργών Μελών φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου, 
ηλικίας, θρησκεύµατος ή εθνικότητας, ή κατοικίας, όσοι επιθυµούν να 
συνδράµουν την Ένωση στο έργο της, ηθικά ή υλικά.  
     Τα µέλη αυτά δεν έχουν την υποχρέωση καταβολής τακτικής ή 
έκτακτης εισφοράς, υποχρεούνται όµως να καταβάλλουν χρηµατική 
παροχή κατά την  εγγραφή τους, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
από το ποσό   των € 9  (εννέα ευρώ), για τα φυσικά πρόσωπα και το  
ποσό των  € 15  (δεκαπέντε ευρώ) για τα νοµικά πρόσωπα.  
 
AΡΘΡΟ 5ο:  Για να γίνει κάποιος µέλος του Συλλόγου υποβάλλει αίτηση 
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η αίτηση περιέχει πλήρη στοιχεία της 
ταυτότητας του και ότι αποδέχεται τις διατάξεις του Καταστατικού, τις 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το 
∆.Σ. κρίνει την αίτηση και ότι το υποψήφιο µέλος έχει τις προϋποθέσεις 
που προβλέπει το παρόν για να είναι µέλος και αποδέχεται ή όχι την 
εγγραφή του αιτούντος στο µητρώο µελών.  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο:  Κάθε µέλος κατά την εγγραφή υποχρεούται να καταβάλει 
εφάπαξ στο Σύλλογο ποσό € 9 (εννέα ευρώ) για δικαίωµα εγγραφής. Τα 
τακτικά µέλη υποχρεούνται να καταβάλουν µηνιαία συνδροµή που δεν 
µπορεί να είναι κατώτερη του € 1 (ενός ευρώ).  Η µηνιαία συνδροµή και 
το δικαίωµα εγγραφής µπορεί να αυξηθεί µέχρι ποσού τριπλασίου µε 
απόφαση του ∆.Σ.. Κάθε περαιτέρω αύξηση τόσο του δικαιώµατος 
εγγραφής όσο και της τακτικής εισφοράς ή καταβολή έκτακτης εισφοράς, 
θα αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.  
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ΑΡΘΡΟ 7ο: Τα µέλη υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του 
Καταστατικού αυτού καθώς  και τον  Κώδικα Ηθικής και ∆εοντολογίας 
του Ειδικού Παιδαγωγού, ο οποίος επισυνάπτεται και τις αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης,   τα δε  τακτικά µέλη να καταβάλουν τη µηνιαία 
εισφορά τους και να φροντίζουν για την επίτευξη των σκοπών του 
Συλλόγου.  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο:  Τα µέλη δικαιούνται  να λαµβάνουν µέρος στις Γενικές 
Συνελεύσεις, τα τακτικά µέλη δικαιούνται να ελέγχουν τις πράξεις της 
διοίκησης, να εκλέγουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της 
Ελεγκτικής Επιτροπής και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις  για 
κάθε ζήτηµα που αφορά στους σκοπούς του Συλλόγου και µόνο αυτά 
έχουν το δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στη Γενική Συνέλευση.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο:  Όλα τα τακτικά µέλη έχουν δικαίωµα  να εκλέγουν και να 
εκλέγονται. Τα µέλη όµως που γράφηκαν πρόσφατα µπορούν να  
εκλέγουν από την ηµέρα της εγγραφής τους  και να εκλέγονται αφού 
συµπληρώσουν τρεις (3) µήνες. Τα έκτακτα µέλη έχουν δικαίωµα να 
παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις τους Συλλόγου, στις Γενικές 
Συνελεύσεις, πλην όµως κατά τις Γενικές Συνελεύσεις θα λαµβάνουν το 
λόγο µόνο επί προσωπικού θέµατος ή για να υποβάλουν εποικοδοµητικές 
προτάσεις, αλλά δε θα έχουν το δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.. Τα 
επίτιµα µέλη µπορούν, όταν το επιθυµούν ή όταν τους ζητηθεί από το 
∆.Σ., να συµπαρίστανται µε το ∆.Σ. ή µε εκπροσώπους κατά τις 
παραστάσεις τους ενώπιον των κατά περίπτωση αρµοδίων Αρχών, 
προκειµένου να ενισχύσουν το προσωπικό τους κύρος, την προσπάθεια 
για την επίλυση των προβληµάτων που απασχολούν το Σύλλογο. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: Κάθε µέλος του Συλλόγου µπορεί να αποχωρήσει 
οποτεδήποτε από το Σύλλογο, µετά από εγγραφή παραίτησης του προς το 
∆.Σ., είναι όµως υποχρεωµένο, µέχρι την υποβολή της παραίτησής του, 
να καταβάλει τις οφειλόµενες εισφορές του. Η παραίτηση γίνεται 
υποχρεωτικά δεκτή από το ∆.Σ..  
 
ΑΡΘΡΟ 11 : Σε περίπτωση καθυστέρησης των εισφορών περισσότερο 
από δύο (2) χρόνια, το ∆.Σ. δικαιούται να διαγράψει τα µέλη που 
καθυστερούν τις συνδροµές τους. Σε αυτή την περίπτωση το µέλος 
µπορεί να επανέλθει ελεύθερα, εφόσον εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, 
που αναφέρονται σε αυτό το Καταστατικό. 
Επίσης, το ∆.Σ. µπορεί να διαγράψει µέλος του Συλλόγου που αθετεί τις 
διατάξεις του Καταστατικού και αντιτίθεται στις αποφάσεις της Γ.Σ. ή 
στις Αρχές του Συλλόγου. Το µέλος που διαγράφηκε µπορεί να 
προσβάλλει τη διαγραφή του στην πρώτη Γενική Συνέλευση του 



 5 

Συλλόγου, που θα συγκληθεί µετά από αυτήν.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

ΠΟΡΟΙ – ∆ΩΡΗΤΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο: Πόροι του Συλλόγου είναι:  
α. Οι εγγραφές και συνδροµές των µελών. 
β. Οι προαιρετικές και έκτακτες εισφορές των µελών. 
γ. Οι προσφορές, δωρεές και ευεργετήµατα, καθώς και επιχορηγήσεις 
από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 
δ. Οι εισπράξεις από τη διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών και διαφόρων 
εκδηλώσεων µετά από απόφαση του ∆.Σ. και  
ε. Κάθε άλλο έσοδο που νόµιµα έρχεται στο Σύλλογο. 
Η αποδοχή εσόδων µη προβλεποµένων από το παρόν άρθρο, καθώς και η 
κτήση ακινήτων ή κινητών σηµαντικής αξίας, γίνεται πάντοτε ύστερα 
από έγκριση της Γ.Σ.. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο:  Όργανα του Συλλόγου είναι : 
α. Η  Γενική Συνέλευση 
β. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
γ. Τα Παραρτήµατα 
δ. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο 
ε.  Η Ελεγκτική Επιτροπή 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο: Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο 
όργανο του Συλλόγου και συγκαλείται από τα τακτικά µέλη του. 
Συνέρχεται τακτικά  µία φορά το χρόνο, κατά το πρώτο τρίµηνο και 
έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο από το ∆.Σ., όταν το ζητήσουν το 1/5 
των ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών του Συλλόγου µε έγγραφη αίτησή 
τους προς το ∆.Σ.,  στην οποία θα αναφέρεται το προς συζήτηση θέµα. 
Στην περίπτωση αυτή το ∆.Σ. είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. 
µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το ∆.Σ. 
αρνηθεί, το αρµόδιο ∆ικαστήριο  εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να 
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συγκαλέσουν οι ίδιοι Γενική Συνέλευση. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν 
συµµετέχει το ½ των ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών. Αν δεν 
πραγµατοποιηθεί απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ. µετά από οκτώ (8) 
ηµέρες από την πρώτη, χωρίς νέα πρόσκληση, για την απαρτία της 
οποίας αρκεί η παρουσία οσωνδήποτε µελών. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. 
παίρνονται µε  ανάταση της χειρός και µε πλειοψηφία των παρόντων 
µελών. Με µυστική ψηφοφορία λαµβάνονται οι αποφάσεις της Γ.Σ. που 
αφορούν στην εκλογή του ∆.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, την παύση 
των οργάνων αυτών, καθώς και ζητήµατα εµπιστοσύνης προς αυτά. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο: Η  σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να ανακοινώνεται στα µέλη 
πριν από οκτώ (8) ηµέρες µε γραπτή πρόσκληση, που πρέπει 
υποχρεωτικά να αναφέρει τον τόπο, την ηµέρα, την ώρα και τα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης. Απόφαση για θέµα που δεν αναγράφεται στην 
πρόσκληση είναι άκυρη. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο: Οι αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι : 
α.  Εκλέγει το προεδρείο της 
β. Εκλέγει τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. 
γ.  Αποφασίζει την έγκριση του προϋπολογισµού και του ισολογισµού 
και κρίνει τα πεπραγµένα για   την απαλλαγή ή όχι του ∆.Σ. από κάθε 
ευθύνη µε βάση την έκθεση της  Ελεγκτικής Επιτροπής. 
δ.   Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. 
ε.   Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου. 
στ. Αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν ανήκει ρητά στην αρµοδιότητα 
άλλου οργάνου του Συλλόγου και αποφασίζει για την ανανέωση ή 
παράταση της θητείας του παλαιού ∆.Σ., όταν προκύπτει σοβαρό θέµα ή 
λόγω ανωτέρας βίας.  
 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (∆.Σ.) 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Ο Σύλλογος διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γ.Σ. µε µυστική 
ψηφοφορία και µε σχετική πλειοψηφία  σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. 
Αναπληρωµατικά µέλη εκλέγονται οι υπόλοιποι υποψήφιοι που 
πλειοψήφησαν ανάλογα µε τον αριθµό των ψήφων που συγκέντρωσαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο  : Το εκλεγµένο ∆.Σ. σε διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών 
από την εκλογή του, µε ευθύνη του πλειοψηφήσαντος συµβούλου 
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συνέρχεται και εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία τους Πρόεδρο, 
Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Ταµία και Αναπληρωτή Ταµία. Το ∆.Σ. 
κατά τη συνεδρίαση αυτή µπορεί ακόµη να αναθέτει στα υπόλοιπα µέλη 
του την  ευθύνη για κάθε τµήµα που αποφασίζει να λειτουργήσει ή 
λειτουργεί..  
 
ΑΡΘΡΟ 20ο: Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά µία φορά το µήνα µετά από 
πρόσκληση του Προέδρου του και έκτακτα όταν ζητηθεί µε έγγραφη 
αίτηση τριών (3) τουλάχιστον µελών του, που πρέπει να αναφέρει και τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Οι αποφάσεις παίρνονται µε πλειοψηφία 
των παρόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 
του Προέδρου. 
     Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται τέσσερα (4) µέλη. 
     Οι αποφάσεις του ∆.Σ. ισχύουν από την αναγραφή τους στο βιβλίο 
των πρακτικών και υπογράφονται από τα µέλη που ήταν παρόντα κατά 
τη λήψη των αποφάσεων και τα οποία ευθύνονται γι’ αυτές. 
     Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρεις (3)  
συνεχόµενες συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και 
αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωµατικό 
µέλος. 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο : Οι αρµοδιότητες του ∆.Σ. είναι: 
α. Ενεργεί και αποφασίζει σύµφωνα µε το καταστατικό για κάθε θέµα 
που ενδιαφέρει το Σύλλογο.  
β. ∆ιαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου. 
γ. Συντάσσει τον απολογισµό δράσης του ∆.Σ., τον προϋπολογισµό της 
επόµενης χρονιάς και τον ισολογισµό της προηγούµενης και τα υποβάλει 
για έγκριση στη Γ.Σ.. 
δ. Είναι υπεύθυνο για την πραγµατοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ..  
 
ΑΡΘΡΟ 22ο : Καθήκοντα Προέδρου: Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. συγκαλεί και 
διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και µεριµνά για τη σύγκληση της 
Γ.Σ. Υπογράφει µε το Γραµµατέα τα έγγραφα, τα εντάλµατα για την 
πληρωµή των δαπανών και τα πρακτικά συνεδριάσεων. Εκπροσωπεί το 
Σύλλογο στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του. 
     Όταν κωλύεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε 
περίπτωση παραίτησης του Προέδρου γίνεται ανασύνθεση του ∆.Σ. σε 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παραίτηση. 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο: Καθήκοντα Αντιπροέδρου : Ο Αντιπρόεδρος έχει όλα τα 
καθήκοντα του Προέδρου όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει 
παραιτηθεί.  
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ΑΡΘΡΟ 24ο: Καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα: Ο Γενικός Γραµµατέας 
ενηµερώνει τα µέλη του ∆.Σ. για τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, 
κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνυπογράφει τα διάφορα 
έγγραφα µαζί µε τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη των βιβλίων του 
Συλλόγου και φυλάει τη σφραγίδα του Συλλόγου. 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο: α)  Καθήκοντα  Ταµία: Ο Ταµίας τηρεί τα λογιστικά 
βιβλία, ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του Συλλόγου και όλες τις 
πληρωµές σύµφωνα µε τα εντάλµατα που υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα. Μπορεί να κρατάει στα χέρια του 
ποσό χρηµατικό µέχρι του εκατονταπλάσιου της ετήσιας εισφοράς του 
µέλους. Τα υπόλοιπα χρήµατα τα καταθέτει σε Τράπεζα στο όνοµα  του 
Συλλόγου και ενεργεί κάθε δαπάνη µετά από απόφαση του ∆.Σ. µε 
αποδείξεις υπογεγραµµένες από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα. 
Συντάσσει και παρουσιάζει κάθε εξάµηνο στο ∆.Σ. λεπτοµερείς 
καταστάσεις της ταµειακής κίνησης του Συλλόγου και στο τέλος κάθε 
χρόνου υποβάλει στη Γενική Συνέλευση το χρηµατικό ισολογισµό. 
Φροντίζει επιµελώς για την  έγκυρη είσπραξη κάθε οφειλής προς το 
Σύλλογο και για την εµπρόθεσµη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
Συλλόγου. Ευθύνεται για τη διακίνηση της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του Συλλόγου και γενικά για την οικονοµική κατάσταση 
αυτού. 
 
ΑΡΘΡΟ 26ο : Καθήκοντα Αναπληρωτή Ταµία : Ο Αναπληρωτής Ταµίας 
αναπληρώνει τον Ταµία, όταν αυτός απουσιάζει, τον βοηθάει γενικά στο 
έργο του και εκτελεί τα καθήκοντα που ανατίθενται συγκεκριµένα σε 
αυτόν είτε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είτε από τον Ταµία. 
 
ΑΡΘΡΟ 27ο : Οι Σύµβουλοι  βοηθάνε το προεδρείο στη  διαξαγωγή των 
εργασιών του ∆.Σ., το  οποίο αναθέτει σε αυτούς ορισµένες 
αρµοδιότητες. 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 28ο : Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο αρ. 1 περ. β’ του 
παρόντος είναι δυνατή η ίδρυση παραρτηµάτων ανά την Ελλάδα, όπου 
δηλώνεται ενδιαφέρον (ένα ανά νοµό ή ευρύτερη περιφέρεια) 
τουλάχιστον από δύο µέλη της Π.Ε.Ε.Π., µετά από απόφαση του ∆.Σ.. 
Επίσης για κάθε καινούργιο παράρτηµα ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. 
ένας υπεύθυνος, ο οποίος θα λειτουργεί ως εκπρόσωπος της Π.Ε.Ε.Π. και 
πάντα σε συνεννόηση µε το ∆.Σ.. Ό, τι άλλο θέµα προκύψει που αφορά 
στην ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία ή στη διάλυση των παραρτηµάτων 
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θα αποφασίζεται από τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. της Π.Ε.Ε.Π. σε 
µελλοντικό χρόνο.  
 
 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
ΑΡΘΡΟ 29ο: Προβλέπεται η σύσταση Πειθαρχικού Συµβουλίου, το 
οποίο θα έχει σκοπό την επίβλεψη της τήρησης του παρόντος 
Καταστατικού  και κυρίως του Κώδικα Ηθικής και ∆εοντολογίας του 
Ειδικού Παιδαγωγού από τα µέλη της Π.Ε.Ε.Π.. Οι αποφάσεις για τον 
τρόπο σύστασής του, τον αριθµό των µελών του και τα καθήκοντά τους 
θα οριστούν µε αντίστοιχες αποφάσεις του ∆.Σ. της Π.Ε.Ε.Π.. Είναι 
επίσης δυνατό, εάν για οποιονδήποτε λόγο δε καταστεί εφικτό να 
συσταθεί Πειθαρχικό Συµβούλιο, τα καθήκοντά του να τα αναλάβει το 
∆.Σ.,  κατόπιν οµόφωνης απόφασής του.  
   
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) 
 
ΑΡΘΡΟ 30ο : Συγχρόνως  µε το ∆.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. τριµελής 
Ελεγκτική Επιτροπή, που τα µέλη της εκλέγουν µεταξύ τους τον 
Πρόεδρο και το Γραµµατέα. 
Έργο της είναι η άσκηση ταµειακού και διαχειριστικού ελέγχου και η 
υποβολή σχετικής έκθεσης στη Γ.Σ. καθώς και ο έλεγχος του ετησίου 
απολογισµού και ισολογισµού του ∆.Σ. και η υποβολή έκθεσης στη Γ.Σ..  
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 31ο: Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των οργάνων 
του Συλλόγου διενεργούνται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Εκείνοι που 
επιθυµούν να είναι υποψήφιοι, τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµέρα των 
ελογών υποβάλλουν  στο ∆.Σ. σχετική δήλωση. Το ∆.Σ. καταρτίζει το 
µοναδικό ψηφοδέλτιο, στο οποίο τα επώνυµα των υποψηφίων γράφονται 
µε αλφαβητική σειρά, χωριστά για το ∆.Σ. και χωριστά για την 
Ελεγκτική Επιτροπή. 
β) Για τη διαξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται τριµελής Εφορευτική 
Επιτροπή από τη Γενική Συνέλευση, η οποία διενεργεί τις εκλογές. 
γ) Το κάθε µέλος έχει δικαίωµα να ψηφίζει µέχρι επτά (7) υποψηφίους 
για το ∆.Σ. και τρεις (3) υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή.  
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δ) Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τη 
διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσµατα, συντάσσοντας 
πρακτικό για τη διαδικασία των εκλογών. 
ε) Από αυτούς που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους οι µεν 
πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας θεωρούνται ότι εκλέχθηκαν για το ∆.Σ. και 
οι υπόλοιποι αναπληρωµατικοί. Το ίδιο ισχύει και για την Ε.Ε.,  σε 
περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. 
στ) Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί επαρκής αριθµός δηλώσεων 
υποψηφιοτήτων, τότε κατά τη Γ.Σ. αναγράφονται οι υποψήφιοι και πάλι 
µε αλφαβητική σειρά, σε πίνακα, ο οποίος αναρτάται σε εµφανές σηµείο, 
διανέµονται λευκά ψηφοδέλτια και τα µέλη εκφράζουν τις προτιµήσεις  
µε αναγραφή των ονοµάτων αυτών που ψηφίζουν, µε τη σφραγίδα και τη 
µονογραφή του Προέδρου της Γ.Σ.. 
ζ) Τα Παραρτήµατα της Π.Ε.Ε.Π. συµµετέχουν στη διεξαγωγή  
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των µελών των οργάνων της κατά την ίδια 
ηµεροµηνία που διεξάγονται οι αρχαιρεσίες στην έδρα της Π.Ε.Ε.Π. µε 
το ίδιο ενιαίο ψηφοδέλτιο και ισχύουν όλα τα παραπάνω. Ο ορισµένος 
από το ∆.Σ. εκπρόσωπος κάθε παραρτήµατος είναι αρµόδιος να 
συγκαλέσει τα µέλη, να προεδρεύει στην τριµελή Εφορευτική Επιτροπή 
του παραρτήµατος, να συγκεντρώνει και να αποστέλει τα αποτελέσµατα 
και το πρακτικό της διαδικασίας των τοπικών εκλογών καθώς και τα 
ψηφοδέλτια προς την Εφορευτική Επιτροπή της έδρας της Π.Ε.Ε.Π. στη 
Θεσσαλονίκη το ταχύτερο δυνατό.  
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Για την 
καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου και την εκπλήρωση του 
επιδιωκόµενου σκοπού, το ∆.Σ. οφείλει  να συντάξει Κανονισµό 
εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου, το οποίο θα φέρει προς έγκριση 
στη Γ.Σ.. 
 
ΑΡΘΡΟ 33ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: Για να ληφθεί 
απόφαση για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού καθώς και 
για τη διάλυση του Συλλόγου συγκαλείται έκτακτη για το σκοπό αυτό 
Γενική Συνέλευση και απαιτείται να παρευρίσκεται κατά τη Συνέλευση 
το ½ των  ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών και πλειοψηφία των  ¾ των 
παρόντων µελών. 
 
ΑΡΘΡΟ 34ο : Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του θα 
περιέλθει στο Παιδικό Χωριό S.O.S. Βορείου Ελλάδος. 
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ΑΡΘΡΟ 35ο: Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή η οποία φέρει τα 
αρχικά Π.Ε.Ε.Π. και γραφική παράσταση τριών ατόµων τα οποία 
εντάσσονται και ενσωµατώνονται στο κοινωνικό σύνολο. 
 
ΑΡΘΡΟ 36ο: Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, 
ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Α.Κ. και την ισχύουσα περί Σωµατείων 
νοµοθεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 37ο: Το καταστατικό αυτό θα ισχύσει από την εγγραφή του 
Σωµατείου στο τηρούµενο  βιβλίο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
Επίσης η προσωρινή διοικούσα Επιτροπή οφείλει να προκηρύξει 
αρχαιρεσίες για την  εκλογή του οριστικού ∆.Σ. του Συλλόγου  και της 
Ε.Ε. µέσα σε τρεις (3) µήνες από την  εγγραφή του Σωµατείου στο 
παραπάνω βιβλίο. 
 
ΑΡΘΡΟ 38ο: Το Καταστατικό αυτό, αποτελούµενο από 38 άρθρα, 
διαβάστηκε άρθρο προς άρθρο, ψηφίστηκε στο σύνολό του από τα µέλη 
του στη Θεσσαλονίκη και υπογράφηκε από αυτά ως ακολούθως.  

 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ του ∆.Σ.  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ             ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ               ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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